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рішень, прийнятих на сорок дев ЯТІИ чеРГОВІИ сеСl1 

Броварської міської ради V скликання 

від 20 листопада 2008 року 

N!! 
пІп Назва рішення 

Номер 

рішення 

1. Про затвердження заступника міського голови та внесення 914-49-05 
змін до складу виконавчого комітету Броварської міської 
ради V скликання. 

2. Про надання дозволу на безоплатне прийняття у 915-49-05 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари 

хімічного деаератора в котельній по вул. Шевченка, 21/1. 
3. Про доповнення Міської програми оформленWI форм 9 І 6-49-05 

власності на нерухоме майно територіальної громади м. 
Бровари на 2008 рік. 

4. Про встановлення орендної плати. 

5. Про внесенWI змін до Міської програми утримання та 
розвитку об' єктів житлово-комунального господарства на 
2008-2010 роки, затвердженої рішенням Броварської 

міської ради від 14.01.2008 N!! 588-32-05. 
6. Про внесення змін до статутного фонду комунального 

підприємства Броварської міської ради Київської області 
«Броваритеплоенергомережа». ~~..L...tD 1:u..Iuи.' ~ 

7. Про надання згоди на отрим~йЯ --кРедиту в режимі 
овердрафт комунальному підприємству Броварської 

міської ради Київської області 

<<Броваритеплоенергомережа». rtrw..fi~ -r.c...uи~~ 
8. Про затверджеНWI тимчасового штатного розпису та норм 

харчування дітей соціально-реабілітаційного центру 

(дитяче містечко) «Любистою> служби у справах дітей 
Броварської міської ради. 

9. Про внесення змін до рішеНWI від 29.11.07 N!! 525-29-05 
<<Про внесення змін до рішення від 01.12.05 N!! 846-39-04 
<<Про затверджеНWI Порядку відшкодування витрат на 
поховання учасників бойових дій та померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною». 

10. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального 
захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених 

917-49-05 
918-49-05 

919-49-05 

920-49-05 

921-49-05 

922-49-05 

923-49-05 

верств населення на 2006-2009 роки. ~JA~.I. LtJ.O ~~ 
11. Про хід виконання Програм галузі ку.6ьтур--;- міста за 9 924-49-05 

місяців 2008 року. 
12. Про розробку детальних планів територій. 
13. Про внесення змін до Генерального плану міста. 

925-49-05 
926-49-05 

14. Про затвердження Детального плану території житлової 927-49-05 
забудови частини кварталу VI житлового району по вул. 

49 



Проектна, 1 в м. Бровари Київської області. 
15. Про припинення права користування земельними 928-49-05 

ділянками, надання в оренду земельних ділянок, надання 
дозволів на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради. .3.и:Lu.L 

16. Про продаж земельних ділянок, проведення експертних 929-49-05 
грошових оцінок земельних ділянок та внесення зміни до 
рішення Броварської міської ради. З.и:tA...Ц.. 

17. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 930-49-05 
надання дозволів на складання технічної документації по 
оформленню права користування земельними ділянками та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради JUA·Ш<. 
18. Про затвердження угоди про співпрацю між Гнєзненським 931-49-05 

повітом Республіки Польща та містом Бровари Київської 

області Україна. ~tц..t, 
19. Про розгляд протесту Броварського міжрайонного 932-49-05 

прокурора радника юстиції Щербини С.А. від 20.11.08 N!! 
3762 вих на рішення Броварської міської ради від 23.03.06 
N!! 976-46-05 "Про заборону розміщення малих 
архітектурних форм торговельного призначення на 

вулицях, парках, скверах та площах міста". 

20. Про доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 933-49-05 
регуляторних актів на 2008 рік. 

21. Про внесення змін та доповнень до Правил торгівлі на 934-49-05 
ринках міста, затверджених рішенням Броварської міської 
ради від 04.12.03 N!! 331-17-24». 

22. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 935-49-05 
міської ради від 14.01.2008 N!! 613-32-05 «Про 
затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2008 рію) (з наступними 
змінами). 

23. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 936-49-05 
міської ради від 31.08.06 N!! 70-07-05 <<Про внесення змін 
до рішення Броварської міської ради від 04.07.02 N!! 53-04-
24 «Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) 
у створенні соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури м.Бровари». ~k~ ~CAм.b 
24. Про затвердження плану діяльн~сіі з ПІДГОТОВКИ проектів 937-49-05 

регуляторних актів на 2009 рік. 
25. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 938-49-05 

14.01.2008 року N!! 616-32-05 «Про бюджет міста на 2008 
рію) та до додатків 2,3,4,6. 

26. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. 939-49-05 
Бровари за 9 місяців 2008 року. 
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